
Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 04/2017 – Lokalne Kryteria Wyboru Operacji  

 

KRYTERIA W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR 2.2. PODNOSZENIE KAPITAŁU 

MIESZKAŃCÓW WRAZ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

KRYTERIUM: OPIS: PUNKTACJA: ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: 

I. WPŁYW PROJEKTU NA 

PODNOSZENIE WIEDZY 

SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ W ZAKRESIE 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA I ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH 

 

Preferuje się operacje zakładające podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.  

5 pkt - operacja zakłada podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych 

0 pkt - operacja nie zakłada podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

 

II. ZASIĘG 

ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU 

Preferuje się projekty realizowane w większej liczbie miejscowości. 

Kryterium preferuje także współpracę miedzy mieszkańcami 

miejscowości. 

2 pkt - projekt ma oddziaływanie na  więcej niż 

jednej miejscowości (ponadlokalny)  

1 pkt -projekt ma oddziaływanie na miejscowości 

(lokalny) 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 2 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

 

III. ODDZIAŁYWANIE 

PROJEKTU NA  

ZACHOWANIA 

LOKALNEGO 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

Preferuje się operacje które oddziałują na zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego.  Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku 

języka polskiego PWN dziedzictwo to dobra kultury, nauki i sztuki 

pozostawione przez poprzednie pokolenia. Dziedzictwo można 

podzielić na dziedzictwo kulturowe i naturalne. Dziedzictwo 

kulturowe to takie, które jest wynikiem lub śladem działalności 

człowieka. Preferowane będą projekty odnoszące się do dziedzictwa 

materialnego (zabytki) oraz dziedzictwa niematerialnego (praktyki, 

wyobrażenia, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi 

instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które 

zapewniają wspólnotom poczucie tożsamości oraz ciągłości 

kulturowej, a także są przekazywane z pokolenia na pokolenie i stale 

odtwarzane w relacji z otoczeniem i historią. 

5 pkt - operacja zakłada oddziaływanie projektu na 

lokalne dziedzictwo kulturowe  

0 pkt - operacja nie zakłada oddziaływania projektu 

na lokalne dziedzictwo kulturowe 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + informacje 

dodatkowe załączone do wniosku 

IV. ODDZIAŁYWANIE 

PROJEKTU NA 

POBUDZANIE 

SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ DO 

AKTYWNEGO TRYBU 

ŻYCIA 

 

Preferuje się operacje, które oddziałują na pobudzanie społeczności 

lokalnej do aktywnego trybu życia czeku długofalowym efektem ma 

być przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców. 

5 pkt - operacja zakłada oddziaływanie projektu 

pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnego 

trybu życia 

0 pkt - operacja nie zakłada oddziaływania projektu 

na pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnego 

trybu życia 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + informacje 

dodatkowe załączone do wniosku 



 

V. PROMOCJA  

 

Preferuje się operacje promujące obszar LSR lub Lokalną Grupę 

Działania.  

2 pkt - operacja zakłada promocja poprzez akcję 

informacyjną w mediach o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR LGD (media 

Internet),  promocja poprzez oznaczenie operacji 

plakatem/tablicą informacyjną o realizacji 

przedsięwzięcia w ramach LSR LGD  

0 pkt - operacja nie zakłada promocji LGD i LSR 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 2pkt 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + informacje 

dodatkowe załączone do wniosku  

VI. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

PROJEKTU  Z INNYMI 

PROJEKTAMI  

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane z innymi 

programami pomocowymi bazujących na wcześniejszych projektach 

unijnych. W ramach LSR można wskazać komplementarność 

międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową projektów LSR z 

innymi projektami zrealizowanymi w okresie 2007-2013 i 

realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np.  PROW 

2014-2020, RPO WM 2014-2020) lub innych (np. FIO, Programy 

MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, 

które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały 

zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania 

czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym 

zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty 

realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości 

efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są 

adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, 

czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest 

uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy 

projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg 

projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych 

przedsięwzięć. Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 

1303/2013. 

5 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność 

z innymi projektami  

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał 

komplementarności z innymi projektami 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt                                      

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + dodatkowe 

dokumenty wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność projektu   

VII. ZINTEGROWANIE  

 

Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie podmiotów, 

zasobów lub celów. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, 

tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej 

realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące 

cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie 

różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów 

oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów 

5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów 

lub celów. 

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, zasobów lub celów. 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt                      

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach LSR 



LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są 

spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele 

LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć 

logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.  

 

 

 

 

                 

VIII. DORADZTWO LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia 

doradczego oferowanego przez biuro LGD. Zakłada się, że 

doradztwo zapewni opracowania wniosków przemyślanych i 

przygotowanych i ograniczy ryzyko negatywnej oceny wniosku na 

etapie wyboru operacji przez LGD lub SW.    

5 pkt – wnioskodawca przynajmniej dwukrotnie 

skorzystał ze wsparcia szkoleniowo-doradczego 

zorganizowanego przez Biuro LGD  (szkolenie 

organizowane przez LGD lub /i  doradztwo w 

biurze) 

3 pkt - wnioskodawca jednokrotnie korzystał z 

doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania 

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

biura LGD na etapie wnioskowania 

Maksymalna liczba punktów w ramach tego 

kryterium 5 pkt 

Dokumentacja LGD 

(zaświadczenie o doradztwie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


